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HD6103/70

Prăjire rapidă, curăţare uşoară
Friteuză de 2000 de W cu sistem Preclean de eliminare

uşoară a uleiului

Cu o putere de 2000 W, friteuza adâncă de la Philips dă rapid rezultate deosebite.

Este uşor de curăţat, graţie funcţiei PreClean pentru înmuierea recipientului în apă

fierbinte, şi are o gaură de scurgere integrată pentru eliminarea simplă a uleiului.

Curăţare rapidă şi eficientă

Funcţie PreClean pentru înmuierea recipientului interior în apă fierbinte

Coşul de prăjire şi capacul detaşabil pot fi spălate în maşina de spălat vase

Recipientul interior nelipicios împiedică lipirea particulelor de alimente

Uşor de utilizat

Capacitate mare pentru a găti pentru întreaga familie

Filtrul care poate fi spălat în maşină reduce mirosurile nedorite

Coşul de prăjire pliabil este uşor de stocat

Sigur în utilizare

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece

Eliminare uşoară a uleiului

Gură de scurgere integrată pentru scurgerea uleiului fără a vă murdări



Friteuză HD6103/70

Repere Specificaţii

Funcţie PreClean

Pentru înmuierea recipientului interior în apă

fierbinte, pentru o curăţare mai uşoară şi

rapidă.

Componente lavabile în maşina de vase

Coşul de prăjire şi capacul detaşabil pot fi

spălate în maşina de spălat vase

Perete exterior cu răcire

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece

Gură de scurgere integrată

Vă permite să eliminaţi uleiul din recipient,

fără a vă murdări.

 

Specificaţii generale

Eliberare automată capac

Termostat reglabil: 150-190 °C

Sistem depozitare cablu

Mânere

Indicator alimentare

Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Capacitate: 1100 g

Conţinut de ulei: 2 l

Lungime cablu: 1,2 m

Specificaţii de design

Dimensiuni (L x A x Î): 285 x 275 x 265 mm

Greutate aparat: 2,33 kg

Materiale: Plastic (PP)

Culori: Alb cu albastru deschis
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